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Meteorolog advarer: Livsfarlig å legge ut på tur i fjellet nå
– Temperaturen i seg selv 
er ikke så farlig, men i 
kombinasjon med sterk 
vind er det veldig farlig, 
sier statsmeteorolog Bjart 
Eriksen.
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Eriksen ved Meteorologisk insti
tutt  advarer nå folk mot å legge 
ut på skiturer i høyereliggende 
strøk på Vestlandet nå. 

– Er det minus ti grader og 
blåser kuling, vil det føles som 
minus 30 grader. Da er det lett å 
få forfrysninger. Løs snø i høyden 

blir fort snøfokk og dårlig sikt. 
Det er lett å gå seg vill, og man 
kan dø, slår Bjart Eriksen fast.

– Hva tenker du om foreldre 
som legger ut på tur i fjellet med 
barn i pulk?

– Jeg hadde ikke tatt med 
barnet mitt på tur i vestlige fjell
trakter nå. Det er å gamble. Gjør 
en det, er man ikke en ansvarlig 
forelder, sier meteorologen.

– Er kulde og sterk vind en 
uvanlig kombinasjon?

– Det uvanlige er lave tempe
raturer og vind så sent i vinter
sesongen. Det er en kuldebølge i 
hele Skandinavia. Men på Vest
landet er det kjempehøye fjell, så 

dere har det verst. Men det kan 
også være farlig i indre strøk på 

Vestlandet, sier meteorologen.
Siden vindretningen er sør

østlig, kan vinden variere mye 
avhengig av topografiske forskjel
ler i løpet av en og samme skitur.

– Enkelte steder kan det være 
helt vindstille, mens det blåser 
veldig andre steder. Når det er så 
kaldt, stjeler det også mye varme 
fra kroppen, forklarer Eriksen. 

Han oppfordrer folk til å kle 
seg godt, sjekke værmeldin
gen nøye og følge rådene fra 
Turistforeningen. Gode lokale 
værkunnskaper er også helt 
nødvendig, understreker me
teorologen. 

– Hvis folk vil på ski, kan de 
gå i lysløyper i lavereliggende 
strøk, foreslår Bjart Eriksen.

BRRRR: Slik så det ut på Finse tirsdag ettermiddag. Her er det meldt 18 
til 22 minusgrader og vindstyrke opp til stiv kuling  kommende døgn.

– Vi er klare for inn
rykk, sier prosjektleder 
i Bymisjonen Sebastian 
Schwalbach. Når grade
stokken kryper ned  
under ti minusgrader, 
kan Bymisjonens akutt
overnatting redde liv.
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– Vi er selvfølgelig spent på hva 
slags utslag det vil gi på belegget 

her hos oss. De siste ukene har 
vi hatt 23 overnattinger i snitt. 
Vi åpner dørene for akuttover
natting og registrering klokken 
21.00, og sender de besøkende 
ut av sovesalen klokken 08.00 
om morgenen, sier Schwalbach. 

Flyttet til Hollendergaten
Bymisjonen flyttet akuttover
nattingen fra Kong Oscars gate 
til Hollendergaten i oktober 
2017.

– Her kan vi gi et bedre tilbud. 
Vi har totalt 32 sengeplasser 
fordelt på 16 etasjesenger. Dette 

tilbudet er finansiert av Justis
departementet. I tillegg har vi 
nå fått dusjer og muligheter for 
klesvask i tilstøtende lokale, 
betalt av Bergen kommune, sier 
Schwalbach.

Ved registrering får gjestene 
tilbud om mat. Dette skjer i 
Robin Hood Huset.

– Vi har jevnlige møter og et 
veldig godt samarbeid med dem. 
Ingen skal måtte sove ute, og alle 
som kommer hit skal få mat, sier 
prosjektlederen.

Kan åpne Korskirken
Dersom det skulle være behov 
for mer enn de ni plassene som 
nå er ledige ved akuttovernattin
gen, så vil Bymisjonen vurdere å 
åpne Korskirken.

– Vi åpnet kirken i februar i 
fjor. Målgruppen vår er først og 
fremst fattige tilreisende som 
kommer til Norge for å tigge. 90 
prosent av belegget hos oss er 
folk fra Romania. I februar i fjor 
hadde vi en kuldeperiode, kom
binert med at det kom 15 helt 
nye personer uten noe nettverk 
til Bergen. Da åpnet vi kirken.

Provisoriske løsninger
– Hva slags tilbud vil bli etablert 
om Korskirken må tas i bruk?

– I fjor ble kirken åpnet en 
ukes tid. Om vi må gjøre noe til
svarende i denne kuldeperioden, 
så blir det nok provisorisk med 
enkelt liggeunderlag og tepper.

– Hva skjer om lokale perso
ner uten overnattingsmulighe
ter kommer til dere?

– Unntaksvis vil vi kunne ta 
imot dem, men de vil etter hvert 
bli overført til andre tilbud.

Straxhuset øker tilbudet
Sosialbyråd Erlend Horn sier at 
man har forberedt seg godt på 
kuldeperioden.

– Ved Straxhuset har vi nor
malt seks overnattingsplasser. 
Dette tilbudet er i dag økt til el
leve for å kunne ta imot personer 
som trenger tak over hodet. Ved 
Omsorgsbasen for kvinner i rus 
har det ikke vært så stor pågang 
i det siste. Her har vi noen plas
ser. Det samme gjelder Frelses

armeen i Bakkegaten. Vi har tatt 
høyde for kuldeperioden, men 
må se etter den første natten om 
vi eventuelt må justere.

Horn sier at en av de vik
tigste utfordringene Bergen 
kommun en står overfor i den 
strenge kuldeperioden er nett
opp at alle skal ha tak over hodet.

– Med så lave temperaturer er 
det fare for liv og helse om man 
ikke skulle komme seg innom
hus på nattetid. Vanligvis har 
vi god kapasitet, men vi er litt 
usikre på hva de neste dagene vil 
bringe, sier sosialbyråden.

Kun dagtilbud
Daglig leder Marcos Amano i 
Robin Hood Huset i Magnus 
Barfots gate sier at man kun 
har et dagtilbud, men at mange 
søker inn i kulden.

– Vi har åpent fra 09.30 til 
16.00. Nede har vi 40 sitteplas
ser. I 2. etasje noen flere. 

Amano sier at mye vind og 
regn kan være minst like utford
rende som kulde for folk som 
oppholder seg mye på gaten.

– Den kulden vi ser nå er 
imidlertid ikke til å spøke med. 
Den kan være farlig. Vi regner 
med at kommunen har god be
redskap og tar nødvendige grep. 

– Ingen skal 
sove ute i 
sprengkulde

AKUTTOVERNATTING: – Med 16 etasjesenger har vi et tilbud til 32 overnattingsgjester, sier Sebastian Schwalbach. Han er prosjektleder for akuttovernattingen hos Bymisjonen. 

Med så lave tempera
turer er det fare for liv 
og helse om man ikke 
skulle komme seg  
innomhus på nattetid. 
Erlend Horn, sosialbyråd 


